
2/96

organo de TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO (TEĴA)

Adiaŭ, profesiaj 
seriozeco kaj etiko... 
Trompo kaj falsado vastigas on rival-ĵurnalismo

Certe vi memoras la konflikton, kiu en januaro estiĝis inter Turkio kaj 
Grekio pro neloĝata rokinsulo en Mediteraneo. Korespondanto de turka 
(aŭ truka?) ĵurnalo Hiirriyet, Cesur Sert, kaj kameraisto de privata turka 
(aŭ truka?) televizio Kanalo D, Osman Korkmaz, luis helikopteron por 
flugi al insuleto Imia/Kardak (greka/turka nomo) kaj tie hisi la turkan 
nacian flagon anstataŭ la greka, kiu flirtis super la rokoj.
La du ĵurnalistoj havis sian sensacian raporton, kaj la du landoj - tradi* 
ciaj malamikoj, kvankam ambaŭ membroj-ŝtatoj de NATO - mobilizis 
siajn mararmeojn. Oni pensis pri rakontoj el Absurdistano, sed fakte tio 
okazis kaj furoris tra 1’ mondo. Certe, la konflikto daŭris bonŝance nur 
kelkajn tagojn, tamen sekve de ĝi eĉ tri grekaj soldatoj perdis la vivon, 
kiam ilia helikoptero kraŝis en la maron! Kion diras la konscienco de la 
du turkaj ĵurnalistoj?
Ho jes, la maldekstrema turka ĵurnalista asocio CGD kritikis la gekole- 
gojn: privataj tv-kanaloj kaj gazetoj en batalo pri altaj ŝaltokvotoj kaj el- 
donkvantoj ekspluatis kaj akrigis la insulokrizon. La asocio admonis ĵur- 
nalistojn en ambaŭ landoj, raporti neutrale kaj modere.
Sendube, tiu ĉi spektaklo estis kulmino de ĵurnalisma agado, kiu pro sen- 
sacio fajfas je profesiaj seriozeco kaj etiko. Ekstrema ekzemplo de va- 
stiĝanta degenero de rivel-ĵumalismo, kiu ja havas siajn kvalitojn kaj 
meritojn, sed kiu ne povas simple ignori plej primitivajn etikajn postulojn 
laŭ la moto, ke la celo sankcias la rimedojn.
Ĵurnalistaj moroj disfalas eĉ en landoj, kiujn oni taksis ĝis nun imunaj 
kontraŭ tia infekto, ekzemple Germanio. Certe, ankaŭ en tiu lando okazis 
jen kaj jen skandaloj tiuspecaj (memoru koncernan raporton en antaŭa 
IĴ); sed nun malkovriĝis tuta serio da trompaĵoj kaj falsaĵoj de germana 
tv-ĵurnalisto, kiu liveris siajn kontribuaĵojn al pluraj tv-kanaloj. (Vidu la 
artikolon sur paĝo 5.)
Kiel ajn, tiaj skandaloj misfamigas ja ne nur unuopajn gekolegojn, sed la 
tutan profesian grupon, difektas nian reputacion. En opini-sondoj en Ger 
manio ĵurnalistoj jam konsiderinde perdis fidindecon de 1’ publiko, dum 
la daŭro de jardekoj. Unu el la kialoj certe estas, ke - en Germanio, kaj 
supozeble ankaŭ en aliaj landoj - precipe pro kreskinta nombro de priva- 
taj, komercaj radiostacioj kaj tv-kanaloj oni dungas laŭeble malmulteko- 
stajn redaktorojn, do junajn, nespertajn, kiuj ofte havas nur rudimentan 
aŭ nenian trejnadon por sia profesio. Tiaj nematuraj homoj ofte pensas 
nur pri sia kariero, kaj pelataj de postuloj de financistoj ne sufiĉe zorge- 
me kontrolas kontribuaĵojn ofertitajn. Jen la granda ŝanco por trompistoj 
kaj falsistoj inter rivel-ĵurnalistoj!
Pro bona kaŭzo kaj prave tial ankaŭ TEĴA insistas pri trejnado de espe- 
rantistaj ĵurnalistoj. Ankaŭ en nia medio nespertaj kaj malzorgemaj ge- 
kolegoj grave povas damaĝi, kaj interne de 1’ Esperanto-movado kaj en 
ekstera informado. Stefan MAUL
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Oficialaj komunikoj de la TEJA-estraro
• Laborplano. En n-ro 4/95 de IĴ, konforme al la decido de 1’ membro 
kunveno de Ihmpereo, ni aperigis la aktualigitan laborplanon kun la aten- 
tigo, ke membroj povas postuli modifojn. Ĝis la indikita limdato (kiun ni 
plilongigis por eviti problemojn eventuale kauzitajn per poŝtaj problemoj) 
ne alvenis iuj reagoj.
Tial la estraro konfirmis la validecon de la nova teksto. Ni aperigas en tiu 
ĉi numero sur paĝo 15 la kompletan, aktualigitan laborplanon, kiu estas 
bazo por aktivado de nia asocio dum la volontaj jaroj. Ni petas, ke vi 
atente legu ĝin kaj pripensu, en kiu el la priskribitaj agokampoj vi even- 
tuale povus mem aktiviĝi. Proponojn volonte akceptos la ĝenerala sekre- 
tario (adreso en la kolofono).

• Membrokunveno. La ĉi-jara membrokunveno dum la UK en Prago 
estos precipe laborkunsido, ĉar ne okazos elektoj kaj tial formalaĵoj estos 
malmultaj. Iumaniere TEĴA certe traktos ankaŭ la kongresan temon 
„Kulturo — valoro aŭ varo?**. Sed krome eblos trakti ian ajn temon prifa- 
kan. Volonte viajn sugestojn kaj proponojn - ankaŭ memproponojn por 
referaĵo - akceptas la ĝenerala sekretario aŭ ĉiu alia estrarano.

ESTRARO DE TEĴA:
Prezidanto: Stefan MAUL, Pferseer Str 
15, D-86150 Augsburg, Germanio 
Vicprezidanto: Paŭlo GUBBINS, 3 Ar- 
den Court, Mossley, Congleton, Cheshi- 
re CW12 3JH, Britio
Generala Sekretaria VAMASAKI 
Seiko, Higasi Koigakubo 3-18-12, Ko- 
kubunzi, JP-185 T6kyo, Japanio 
Kasisto: Paul PEERAERTS (adreso de 
FEL, vidu supre)
Estraranoj:
Aleksander KORĴENKOV, p. k. 162, 
RUS-620014 Jekaterinburg - 14, Rus- 
lando
Dino FABRIS, Borgo Bassano 1, Box 
49,1-35013 Citadella (PD), Italio

• Trejnado. Anokraŭfoje ni atentigas pri praktikaj ekzercoj por redaktoroj 
kaj verkantoj, kiujn TEĴA aranĝos dum la UK en Prago. Por anonci aŭ in- 
formi vin, bonvolu skribi al vicprezidanto P Gubbins.

• Vizit-programo. Post la ne tre bonaj spertoj pro tro malmulta partopre- 
no en la vizit-programo dum la UK en lampereo, kaj krome ĉar en Pra- 
go kun membrokunveno kaj ekzercoj jam estas du ampleksaj programoj 
por estraranoj, ni ne planas ekstrajn vizitojn al interesaj institucioj en la 
ĉeĥa ĉefurbo.

ARBITRACIA KOMISIONO: 
Istvan ERTL, Andrzej PETTYN, 
Laszlo SZILVASI

Ni serĉas docentojn por la perkoresponda kurso
La ebo al lastatempaj anoncoj en diversaj E-gazetoĵ pri la perkoresponda 
kurso de TEĴA estas tiom granda, ke ni havas problemojn pri docentoj 
por akompani la kursanojn kaj prijuĝi ties taskojn. Tial P Gubbins uiĝe 
petas tiujn gekolegojn, kiuj povas kaj volas helpi, anonci sin kiei docentojn 
ĉe li. Tiu ĉi tasko estas vere interesa kaj ne tre temporaba. Do, spertaj ge- 
kolegoj, ne hezitu!

LABORKOMISIONO pri trejnado de 
Ĵurnalistoj: Estro P Gubbins (adreso su- 
pre) 
LABORKOMISIONO de radiojurnalr 
stoj: Estro Andrzej PETTYN, Skrytka

:towa 46, PL-05-822 Milanovek,
Pollando

LANDAJ SEKCIOJ
Bulgara TEĴA-sekcia Mariana EVLO- 
GIEVA, PK 18, Drushba-2, BG-1582 
Sofia
Pola TEĴA-sekcio: Zofia BANET-FOR- 
NALOWA, ul. Bliska 12, PL-05-090 
Raszyn
Ruslanda TEĴA-sekcio: Irina KIRINA, 
pL 1833, RUS-625048 Tjumeiĝ-48

Membrokotizo/abono: 30.00 ger 
manaj markoj aŭ 21 usonaj dolaroj 
jare. Pagu al konto tqh-u ĉe FEL 
(adreso supre) aŭ al UEA-konto de 
TEĴA: ttmj-f

Neoficialaj komunikoj de aliaj

En via letero de la 7-a de novem 
bro 1995 vi skribis rilate mian 
plendon pri la neapero de mia no- 
mo kaj adreso ĉe la fino de la arti- 
kolo pri Kloako en IĴ 4/95: „... mi 
eble aperigos kompletige vian adre- 
son, se estos spaco por tio en ve- 
nonta numero/*
En IĴ 1/96 vi lamentis, ĉar vi estis 
forgesema, sed kial je la barbo de

ufront vi ne plenumis la pro- 
mesoo faritan en novembro?
Ŝajnas, ke en la redakcio de IĴ io 
ne estas en ordo malantaŭ la pordo. 
Ja estis spaco en IĴ 1/96 - dudek
tri (23) linigj! Mi petas vin nepre 
aperigi en 2/96 la sekvan tekston: 
La relanĉ-komitato de Kloako al- 

vokas ĉiujn fuŝverkantojn kaj aŭto- 
raĉojn al kunlaboro. Ili ne sendu 
manuskriptojn nun sed per 
poŝtkarto informu pri siaj ebloj
materiale kaj morale apogi la re-
vuon, kaj menciu la ĝenrojn, pri 
kiuj ili estas plej kompetentaj, 
eventuale listigante titolojn de kel- 
kaj verkoj, kiuj jam estas pretaj 
por publikigo.

Bernard GOLDEN
Prezidanto de la Relanĉ-komitato 
de Kloako
Damjanich u. 1/C. 1.8.
HU-8200 Veszprem
Hungario
Eŭropo
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Ĉu libereco por ĉiuj restos revo?
Ne estas tre facile, esti ĵurnalisto en reform-statoj...

Post la politikaj ŝanĝoj en 1989 
ĵurnalistoj en Pollando opiniis, 
ke ŝtata perforto kontraŭ gazeta- 
ro definitive pasis. Sed nun tri- 
bunalo en Varsovio kondamnis 
ĵurnaliston pro publikigo de se* 
kretaj aktoj el komunisma pe- 
riodo. Ne nur en Pollando, ankaŭ 
en aliaj reform-ŝtatoj ĵurnalisma 
libereco evidente ankoraŭ ne 
estas garantiata.

La verdikto en Varsovio trafis 
ĝuste komuniston: Jerzy Urban, ia- 
man paroliston de 1’ komunista 
reĝimo kaj nunan ĉefredaktoron de 
satira revuo Nie (Ne). La puno 
estas ne nur unu jaro de malliberi- 
go kondiĉe, sed krome malperme- 
so de profesia agado por unu jaro. 
La juĝistoj aplikis leĝon de 1982, 
kiun oni faris dum la milita stato 
por subpremi opozicion. Urban do 
iĝis viktimo de kontraŭĵumalista 
leĝo, kiun tiutempe li defendis kon- 
sekvence. Post la politika ŝanĝo 
estis ĝuste li, kiu simile konsek- 
vence sciis ekspluati la avantaĝojn 
de ĵurnalisma libereco.
Malgraŭ sia abomeno kontraŭ ko- 
munista propagandisto Urban, po- 
laj ĵurnalistoj solidariĝis kun li. 
,,Gazetara libereco signifas ankaŭ 
liberecon por aŭtoroj de tiaj artiko- 
loj,“ skribis Gazeta Wyborcza, kaj 
eĉ dekstrega Zycie Warszawy pro- 
tektis lin: „ Ĉe tiu verdikto la tribu- 
nalo apogis sin je skandalaj restoj 
de komunista justico/4

Sekretoj kaj rivelado

Urban mem deklaris: „La aŭtorita- 
toj estas devigataj, gardi sekretojn. 
La tasko de ĵurnalistoj tamen kon- 
sistas en rivelado de tiuj sekretoj/* 
Liaj gekolegoj de liberalaj kaj kon- 
servativaj komunikiloj rigardas la 
aferon tute same - ja ankaŭ ili pu- 
blikigis, precipe en la afero pri spi- 
on-riproĉoj kontraŭ poste demis iin- 
ta ĉefministro Jozef Oleksy, sekre- 
tajn dokumentojn. Ankaŭ en tiuj 
okazoj jam enketas prokuroroj...
La situacio en aliaj ekssocialismaj 

ŝtatoj estas simila. En Ĉeĥio pro- 
bable spite al protestoj de ĵumali- 
stoj realiĝos tre severa kaj restrikta 
leĝaro pri amaskomunikiloj. En 
Slovakio oni persekutas gazetojn 
eĉ pro uzo de hungaraj vortoj, post 
kiam la ragistaro oficialigis la slo- 
vakan kiel solan ŝtatan lingvon. En 
Kroatio prezidanto Franjo Tuĝman 
kaj lia kliko ĉiurimede batalas 
kontraŭ nekonformaj redakcioj, en 
Serbio same agadas prezidanto

El Universala Deklaracio 
de Homaj Rajtoj:

Artikolo 12
Neniu suferu arbitrajn interve- 
nojn en sian privatecon, famili- 
on, hejmon aŭ korespondadon, 
nek atakojn kontraŭ sia honoro 
aŭ reputacio. Ĉiu rajtas ricevi 
juran protekton kontraŭ tiaj in- 
tervenoj aŭ atakoj.

Artikolo 19
ĉiu havas la rajton je libereco 
de opinio kaj esprimado; ĉi tiu 
rajto inkluzivas la liberecon ha- 
vi opiniojn sen intervenoj de 
aliaj, kaj la rajton peti, ricevi 
kaj havigi informojn kaj ideojn 
per kiu ajn rimedo kaj senkon- 
sidere pri la landlimoj.

Artikolo 28
ĉiu havas rajton je socia kaj 
intemacia organizo, en kiu la 
rajtoj kaj liberecoj difinitaj en 
ĉi tiu Deklaracio povas esti ple- 
ne realigitaj.

Artikolo 29
(2) En la uzado de siaj rajtoj 
kaj liberecoj, ĉiu estu subigita 
sole al tiuj limigoj, kiuj estas 
jure difinitaj ekskluzive kun la 
celo certigi adekvatan rekonon 
kaj respekton por la rajtoj kaj 
liberecoj de aliaj kaj por kon- 
formiĝi al justaj postuloj de 
moralo, publika ordo kaj ĝene- 
rala bonfarto en demokrata so- 
cio.

Slobodan Milosevic Lia ragistaro 
eĉ uzurpis sendependan televidon 
Studio B, subvenciitan de EU. Li- 
bereco ĵurnalisma apenaŭ ekzistas 
ankaŭ en Bulgario, Rumanio kaj 
Albanio.
La tendencon en Hungario priskri- 
bis Sandor Revesz en n-ro 3/94 de 
IĴ („Miraĝo de senengaĝo“, p. 
3-4). Nun la katolikaj episkopoj 
akre kritikis la novajn leĝojn pri 
amaskomunikiloj. En la konsilio 
de radiofonio kaj televizio domi- 
nas politikaj reprezentantoj, tiel ke 
oni povas nomi ĝin „nepre ne sen- 
dependa“, kritikis la episkopoj. 
Kurioze, religiaj tv-programoj tro- 
viĝas en sama kategorio kiel por- 
nografiaj kaj perfort-gloraj elsen- 
doj: ilin devas enkonduki averto. 
Eble nur bagatelo akcesora, sed ja 
simptoma kaj ĉiuokaze ne kon- 
grua kun vera ĵurnalisma iibere- 
co.

Minacoj en Ruslando

Kaj kio okazas en Ruslando, la 
plej granda el la reformŝtatoj? Ke 
tie oni murdas ĵurnalistojn, ni 
scias, sed kio estas pri la oficiala 
libereco? Eksa aferŝarĝito de 1’ 
prezidanto pri homaj rajtoj kaj nu- 
na deputito Sergej Kovaljov dum 
vizito ĉe Deutsche Welle (Germa- 
na Ondo, radiostacio por eksterian- 
do), diris ke ĵurnalisma libereco 
estas minacata. „La televida infor- 
mado en Ruslando ne plu estas li- 
bera/* li diris. Restriktoj validas 
precipe por raportado pri la milito 
en Ĉeĉenio, trafas ne nur ŝtatajn 
elektronikajn komunikilojn sed an- 
kaŭ privatajn, precipe popularan 
tv-stacion NTV.
Nur kelkajn tagojn poste, NTV en 
Moskvo mem plendis pro obstruk- 
coj fare de 1’ registaro. Parolisto de 
prezidanto Jelcin konfirmis, ke 
NTV plurfoje ne ricevis permeson 
filmi en Kremlo. La stacio infor 
mis, ke oni malpermesas filmi L 
a., ĉar NTV elsendis intervjuon 
kun eksa gazetara parolisto de la 
prezidanto, Vjaĉeslav Kostikov, 
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kiu diris pri Ĵelcin, ke li ne estas 
demokrato. NTV-estro Oleg Do- 
brodjev diris, ke ne temas pri cen- 
zuro, sed averto kontraŭ NTV, ke 
ĝi devos kalkuli pri «aliaj, pli kon- 
kretaj aferoj**.  La registaro plurfoje 
provis procesi kontraŭ NTV pro 
ties raportoj pri la rusa interna po- 
litiko, pri koruptado kaj Ĉeĉenio, 
Jelcin krome maldungis estron de 
1’ dua ŝtata tv-kanalo, ĉar tiu rapor- 
tis relative kritike.

Necesas eksterlandaj stacioj

Pro minacoj kontraŭ ĵurnalisma li- 
bereco en Ruslando, Kovaljov aten- 
tigis pri graveco de okcidentaj sta- 
cioj por eksterlandanoj. „Ĉiu politi- 
ke interesita ruso aŭskultas ekster- 
landan stacion, por povi informi 
sin objektive/* deklaris la deputito. 
Ĉu do ni revenas al la situacio kia 
ĝi estis dum la malvarma milito?

sm

KOMUNIKADSCIENCO

Usonanojn 
interesas 
nur usonanoj
Homaj tragedioj havas nepran 
prioritaton en interesoj de usonaj 
legantoj de gazetoj. Tion nun 
konfirmis longtempa studaĵo de 
esplor-instituto. Laŭ ĝi politiko 
enlanda kaj eksterlandaj aferoj 
tute ĝenerale absolute ne inter- 
esas usonanojn.

Interesaj por ili do estas ekzemple 
eksplodo de spacpramo, tertremo
en San-Francisko aŭ infano, kiu fa- 
lis en puton. Sed ekzemple proble- 
moj kaj klaĉoj pri 1’ brita reĝa fa-

- ja estas homa tragedio, sed ek- 
sterianda...
Times-Mirror-Centro por Popolo 
kaj Gazetaro de 1989 ĝis 1995 faris 
en tuta Usono 54 enketojn. Pli ol 
75 OOO personojn demandis la in- 
stituto pri iliaj interesoj rilate al 
480 raportoj, registritaj en la datu- 
ma banko de 1’ instituto, ĉ duono 
de la demanditoj havis minimu- 
man aŭ nenian intereson pri iu ajn 
el tiuj informoj.

«Ekzistas eminente multaj homoj, 
kiuj tute ne scias, kio okazas/* kla- 
rigas Andrew Kohut, estro de la in- 
stituto. Raportoj pri eksterlando - 
escepte se temas pri usona impli- 
kigo aŭ usonaj soldatoj tie - al 
hite ne interesas, ankaŭ ne homaj 
skandaloj, mispaŝoj de eminentuloj 
aŭ britaj geedziĝoj en la reĝa fami- 
lio. Le eksplodo de la milito en Ju- 
goslavio estis unu el la plej mal- 
multe atentitaj eventoj.
Jen kelkaj okazajoj el listo de te- 
moj, kiuj plej multe interesis uso- 
nanojn: 
• Eksplodo de spacopramo Chal- 
lenger en 1986; informadon pri tiu 
evento sekvis 80 el cent demandi- 
toj.
• Tertremo de San-Francisko en 
1989 - 73 el cent.
• Proceso kaj verdikto pro 
mistraktado de nigrulo Rodney 
King fare de policanoj plus sekvin- 
taj rasotumultoj en 1992 (70 el 
cent).
• Sorto de infano, kiu en 1987 kap- 
tiĝis en puto en Teksaso (69 el 
cent).
Poste eĉ tiaj sensacioj kiaj estis 
bombatenco kontraŭ oficej-kon- 
struajo en Oklahomo-Urbo (58 %) 
kaj la skandal-proceso kontraŭ O.
J. Simpson (neniam pli ol 48 %) ne 
vekis grandan intereson. Ekono- 
miaj informoj, verdiktoj de 1’ plq 
supera tribunalo, problemoj de ra- 
so kaj sekso simile kiel gravaj 
sciencaj eventoj trovis intereson de 
malpli ol 30 el cent demanditoj, 
politikaj raportoj el Vaŝingtono in- 
teresas nur ĉiun kvaran. Kaj pres- 
kaŭ nulan atenton kaptas eventoj 
kaj konfliktoj eksteriande, se Uso- 
no ne ludas rolon en la afero, (ap)

TELEVIDO
T ro multaj 
filmoj
Tro multaj filmoj malhelpas infor 
madon en televido - jen resumo 
de diskutrondo pri milit-raportado 
aranĝita de partio Verduloj de uni- 
versitato Kolonjo (Germanio). „Ni 
devus pli ofte rifuzi ofertitajn 
filmojn el milit-regionoj/* postulis. 
televizi-direktoro Thomas Roth,

kiu estis multajn jarojn eksterlanda 
tv-korespondanto. La raportoj de 
milit-reporteroj, kiuj rapidegas de 
unu konflikt-regiono al alia, ofte 
malhavas ĉian bazan kaj fonan in- 
formon, li kritikis. Tial spektanto 
ne povas kompreni la prezentitajn 
konfliktojn kaj reagas per angoro 
kaj senhelpeco. „Ili tumas sin for 
de la temo, forŝovas ĝin,**  diris 
Roth.

Informoj senfonaj

Kialon li vidis ankaŭ en plimultiĝo 
de aktualaj inform-elsendoj, kies 
bezonojn devas kontentigi la tv- 
korespondantoj. Aliflanke mankas 
pli ampleksaj programoj por ra- 
portaĵoj kaj analizoj. Aktualaj in- 
formoj ne iĝus malpli veraj, se oni 
ne aldonus al ĉiu konflikto filmon.
Rupert Neudeck [Nojdek], dum 
miritaj jaroj radioĵumalisto kaj po- 
ste fondinto de help-organizaĵo 
Cap Anamur, pridubis ke ĵumali- 
stoj lemis el la manipuladoj dum 
la golfa milito. La skandalo ne 
estis - tiel li kritikis - ke Usono
faris la militon reklam-spektaklo, 
sed ke la ĵurnalistoj senproteste 
kun-agadis. Roth konfirmis tion 
kaj diris, ke li hontis pri la propra 
televizio, kiam ĵurnalistoj en longa 
distanco de la militkampoj pozis 
en kontraŭkuglaj sekurveŝtoj antaŭ 
kameraoj.
Ambaŭ fakuloj postulis, ke tv-ko- 
respondantoj devus forlasi sian ru- 
tinon kaj pli multe mem reserĉadi 
ol transpreni oficiale prezentitajn 
informojn. Neudeck konstatis, ke 
tio kompreneble kostas tempon, 
«sed tiun ĉi prezon la malpacien- 
caj profesiuloj ne volas pagi**.

GKP
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Komunikiloj 
daŭre ŝatataj
Germana BAT-lnst itato por 
Esplorado de Libertempo, Ham- 
burgo, de multaj jardekoj obser- 
vas kaj analizas konduton de 
germanoj dum liberaj horoj kaj 
tempoj. Nun la instituto prezen- 
tis komparon pri tiaj kutimoj in- 
ter 1957 kaj 1995, do tempo- 
daŭro de preskaŭ 40 jaroj. Nin, 
kompreneble, interesas precipe la 
rango de amaskomunikiloj.

La tabelo montras la evoluon tia- 
maniere, ke oni listigas la ŝatoku- 
pojn sur la 5 unuaj rangoj. Klare, 
ke ni devas atenti la ĝeneralan, pre- 
cipe socian kaj ekonomian si- 
tuacion de 1’ koncernaj jaroj kaj 
periodoj; tiuj cirkonstancoj ja estis 
kaj estas specife germanaj. Tamen 
ni povas supozi, ke en aliaj eŭropaj 
landoj cirkonstancoj parte estis kaj 
certe nun estas similaj, kiom kon- 
cemas amaskomunikilojn.
Antaŭ 40 jaroj, germanoj suferis 
pro sekvoj de malvenko en terura 
mondmilito. Ili devis poie kaj 
streĉe labori, havis ankoraŭ ses la- 
bortagojn semajne — do por ŝato- 

kupoj ne restis multaj liberaj ho- 
roj. Tiutempe multaj estis ankoraŭ 
avidaj informiĝi (kaj klerigi, post 
la nazia diktaturo subpreminta li- 
beran kulturon), do la unuan ran- 
gon tenis legado de gazetoj, preci- 
pe ĵurnaloj. En la sesdekaj jaroj, 
kiam furoris la tiel nomita „ger- 
mana ekonomia mi rakio la ho- 
moj estis ankaŭ tre kulturemaj, 
kiel montras la rangoj de 1’ ja- 

trr/J

ro 1963, kiam — iom surprize — 
gazetaro ne troviĝas sur unu el la 
kvin unuaj pozicioj (sed aperis ja 
televido, por la unua fojo). Krome 
germanoj, kun kreskanta prospe- 
ro, generis denove pli multajn infa- 
nojn; sekve ankaŭ familio (kaj 
amikoj) estis gravaj.

Gazetaro tenas sian rangon

Antaŭ 20 jaroj, en 1975, Germa- 
nio solidiĝis ekonomie, la homoj 
grandparte fartis jam tre bone aŭ 
eĉ estis jam riĉaj - evoluo, kiu 
kontinuis ĝis hodiaŭ. Interese, ke 
tiutempe denove gazetaro ekhavis 
la unan rangon; suprize la duan ek- 
prenis radiofonio, kies renesanco - 
ankaŭ pro teknikaj progresoj - ko- 
menciĝis tiam. Sed evidente televi- 
do akiris pli kaj pli grandan por- 
cion de libera tempo kaj jam de 
dek jaroj rangas unualoke. Tarnai, 

la aliaj amaskomunikiloj ne falis 
sur la skalo, sed ĉiuj tri inform- 
rimedoj - televido, gazetaro kaj 
radio - daŭre okupas la tri unuajn 
rangojn.
Do, germanaj ĵurnalistoj povas 
esti kontentaj. Certe, televido havas 
la unuan rangon sendube ne preci- 
pe pro ĵurnalista informado sed 
pro distraj programoj, sed ja gaze- 
taro, kiu malpli distras ol informa- 
das, konstante tenas la duan ran- 
gon. Radiofonio, krome, estas evi- 
dente nun akceptita kiel kompleti- 
ga amas-komunikilo, kiu kaj infor- 
mas kaj distras. Stefan MAUL

RIVEL-JURNAUSMO

T rampuloj 
kaj trompitoj
Eble vi memoras pri la granda 
skandalo, kiun estigis kaj suferis 
germana magazino stera pro 
pompa publikigo de taglibroj de 
Adolf Hitler, kiuj pruviĝis trom- 
paj kaj falsaj. Nun denove skan- 
daliĝis la marko stern, ĉi-foje 
pro trompaj kontribuaĵoj de tele- 
vida magazino „stern-tv“.

Tiu ĉi tv-magazino estas elsendata 
en plej granda privata televizio ger- 
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mana, RTL (Kolonjo). Kaj ne estas 
konsolo por „stern-tv“, ke ĝi tro- 
viĝas en malbona societo, ĉar la sa- 
ma tv-ĵumalisto trompis ankaŭ la 
kanalojn PRO 7, la magazinon „S- 
Zett“ (de renoma jurnalo Sŭddeut- 
sche Zeitung) en VOX, kaj eĉ pu- 
blik-juran (duonŝtatan) MDR kaj 
svisan televizion DRS. Entute la 
trompisto Michael Boru, laŭ la 
kompetenta prokuroro, falsis kaj 
vendis pli ol 30 kontribuaĵojn. Li 
intertempe estas arestita kaj 
atendas sian proceson.

Nur kondensita lakto

ILI

Sed plej terure Boru damaĝis 
„stem-tv“ per probable dekunu 
trompaj kontribuaĵoj. Jen kelkaj ek- 
zemploj: La onidire ebriiga sekre- 
cio de iu bufospecio estis simpla 
kondensita lakto. Ordinarajn azil- 
petantojn Boni deklaris kiel bom- 
boproduktantajn membrojn de (en 
Germanio malpermesita) kurda 
organizaĵo PKK. En raportaĵo, per 
kiu Boru volis pruvi ke germanaj 
(profesiaj) ĉasistoj/forstistoj morti- 
gas vagabondajn katojn, li simple 
prenis katon el best-azilo kaj mort- 
pafis ĝin.
Ĉefredaktoro de „stern-tv*‘, An- 
dreas Zaik, aŭdace kaj trankvile 
refutis la kritikon: „Ni ne timas ti- 
un ĉi aferon - ni estas ja la trompi- 
toj, ne la trompistoj.“ Sed Her- 
mann Meyn [Majn], estro de 1’ 
Germana Ĵurnalista Ligo, havas 
alian opinion. Laŭ li televiziaj orga- 
nizaĵoj konsiderinde kunkulpas pri 
la falsaĵoj. Precipe la kreskanta 
konkurenca batalo pri sensaciaj te- 
moj estigas tiajn skandalojn. Riska 
estas inklino de redakcioj, „pli ra- 
pide enigi en la programojn afer- 
ojn, kiujn aliaj kanaloj povus havi 
pli frue**.
Komence privataj tv-kanaloj en 
Germanio precipe koncentriĝis je 
distraj programoj. Sed intertempe 
oni malkovris ankaŭ la rivel-ĵurna- 
lismon, do ĉasas sensaciojn en la 
informa sekcio; ju pli ekskluziva 
des pli bona estas raportaĵo. La ad- 
vokato de 1’ arestita falsisto Bom 
klarigas la situacion tiel: „ĉe serio- 
ze reserĉitaj kontribuaĵoj oni 
atendas certan spektaklecon, ĉar 
eble la bildoj ne disponas pri plasti- 
keco.“ Rivel-karakteraj raportoj 

garantias altajn enŝaltokvotojn; 
Bom liveris tion, kion oni postulis 
- vero ne gravis. De 1’ kvotoj de- 
pendas, kiom da reklamoj la ko- 
mercaj kanaloj povas akiri, ja re-
klamoj sole alportas enspezojn al 
privataj televizioj.

Sovaĝaj moroj

Klaus Bednaiz, estro de inform- 
magazino de 1’ unua (duonŝtata) tv- 
kanalo ARD, kiu mem unu fojon 
fidis al trompaĵo de Bom, plendas: 
„La ĵurnalistaj moroj iĝis tiom so- 
vaĝaj, ke oni preskaŭ hontas apar- 
teni al tiu ĉi profesia grupo.**
La estro de 1’ kontrolkomisiono de 
privataj tv-kanaloj uzis pli akrajn 
vortojn, parolante pri „krimeco de 
komunikiloj**. Krome li starigis de- 
mandon pri ĵurnalista kapablo: 
„Falsaĵoj trovas lokon tie, kie ofer- 
toj trafas al tro malforte elformita 
ĵurnalista komptenteco/* Komer- 
caj televizioj volas akiri laŭeble 
grandan profiton per laŭeble 
maltalta kosto; do oni ne dungas 
spertajn ĵurnalistojn sed junajn - 
gravas nur, ke ili havu la necesan 
aplombon por prezenti sin atento- 
kapte sur ekrano. Pri profesia kva- 
lifiko kaj kapablo, prijuĝi ofertitajn 
kontribuaĵojn, oni ne cerbumas, rh

jusnco

Milit-incita 
ĵurnalismo
Pasintan semajnon la ĉefa 
akuzanto de lnternacia Tribunalo 
en Hago, Richard Goldstone 
[Ricard Goldstoŭn], deklaris ke 
lia tribunalo enketas ankaŭ pri 
ĵurnalistoj respondecaj pri milit- 
krimoj en eksa Jugoslavio. Gold- 
stone diris ke li ne akuzas ĵur- 
nalistojn pli ol psifiiatrojn. „Se 
iu uzis amaskomunikilojn krim- 
maniere, ni akuzos lin,** deklaris 
la aŭstralia juristo.

Misuzo de amaskomunikiloj en 
eksa Jugoslavio transiris ĉion kion 
George Orwell [Gorĝ Orŭel] povis 
imagi. La malamo, kiu ondumis

Ĉu ĝis reaŭdo. 
Sarajevo?

Ekde la nova jaro 1996 Radio 
Bosnio-Hercegovino adoptis no- 
van program-skemon, kiu ne 
antaŭvidis la elsendon de „Es-
peranto el Sarajevo**. Fakte, 
post subskribo de la pac-kon- 
trakto pri Bosnio, Radio Saraje- 
vo revenis normalan antaŭmili- 
tan program-skemon. Pluraj 
dum la milito novenkondukoj 
parolaj programoj estas nun 
ĉesigitaj.
Momente Radio Bosnio-Herce- 
govino disponas nur unu mez- 
ondan elsendan frekvencon. Gi 
planas establi novan kurt-ondan 
frekvencon, en kiu Esperanto- 
lingva programo denove havos 
ŝancon disaŭdiĝi.
Kiam oni lanĉis la elsendon 

374

,,Esperanto el Sarajevo**, ni em- 
fazis ke temas pri eksperimen- 
ta programo. Post 17-monata 
sperto kaj ĉirkaŭ 900 minutoj 
de elsendita parola programo, 
la program-konsilio de Radio 
Bosnio-Hercegovino pritaksis la 
elsendon tre pozitive.
Nia programo estis tre favore 
akceptita de tutmonda esperan- 
tistaro. Ni kore dankas pro 
amasa kaj amika subteno per 
leteroj, telefaksoj kaj diversaj 
aliaj mesaĝoj al nia agado. 
Apartan dankon al pluraj gesin- 
joroj, kiuj materie helpis nin. 
En ege malfacilaj militaj kon- 
diĉoj, tro ofte viv-danĝeraj, tio 
nutris nian entuziasmon kaj in- 
stigis nin elteni ĝis fino de la 
eblecoj.
Por esprimi malkontenton pri 
ĉesigo de la Esperant-lingva el- 
sendo aŭ proponi reenkondukon 
utilus per letero aŭ poŝtkarto 
skribi al la ĝenerala direktoro: 
S-rino Amila Omersoftiĉ
Radio-Televizija BiH 
str. Mese Selimoviĉa 4 
BOH-71000 Sarajevo 
Bosnio-Hercegovino 
telefakso +38771-464-071 
Ĝis la reaŭdo!
Redakcio de la elsendo 
„Esperanto el Sarajevo** 
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tra televidaj ekranoj, radiaj progra- 
moj kaj gazetaj paĝoj, surterene 
aktivigis pafrisorton de armilo kaj 
puŝis manon al tranĉil-tenilo. Mi 
konas kolegojn kiuj, konsternitaj 
kaj disrevigitaj, por ĉiam forlasis 
ĵurnalismon.

Revivigo de mitoj

La milit-incita ĵurnalismo ne estas 
specialaĵo de eksa Jugoslavio. Ge- 
nocido en Ruando komenciĝis je 
ondoj de iu radio-stacio. Ekstremi- 
stoj de la Hutu-tribo per radio-sta- 
cio alvokis mortigi anojn de la Tu- 
ci-tribo kaj pulikigadis nomojn kaj 
adresojn de la viktimoj. En eksa Ju- 
goslavio la aferoj plisimpliĝis. An- 
stataŭ nomojn de homoj, kiujn oni 
devas mortigi, ili metis sur la 
mortliston tutajn popolojn.
En komunikila propagando ĉio 
estis miksita. Pri krimoj, kiuj oka- 
zis antaŭ 100 aŭ 150 jaroj, oni 
parolas kvazaŭ okazis hieraŭ. Tu- 
tajn popolojn oni akuzas, oni vekis 
malnovajn malamojn, vivigis mi- 
tojn, elboteligis demonojn. Elstaris 
pri misuzo de komunikiloj serbaj 
naciistoj ambaŭflanke de la rivero 
Drina, utiligante ĉiujn rimedojn 
por krei grandan Serbion.

Necesas sendependeco

Organizaĵoj, kiuj batalas por ho- 
maj rajtoj, konsideras ke la plej bo- 
na recepto kontraŭ misuzo de 
amaskomunikiloj estas, subteni 
sendependajn informilojn. Unio de 
sendependaj profesiaj ĵurnalistoj de 
Bosnio-Hercegovino iniciatis kreon 
de aparta organo kiu esploros rolon 
de ĵurnalistoj en diskonigo de mal- 
toleremo, rasa kaj nacia malamo 
en eksa Jugoslavio. Milito en Bal- 
kanio ne finiĝos, se iu el ili ne si- 
diĝos sur akuzobenko en Hago. Ti- 
un ĉi ideon akceptis ankaŭ kongre- 
so de Internacia Ĵurnalisma Fe- 
deracio.
Neniu scias, kia aspektos Bosnio 
post packonferenco en Dayton [De- 
jton]. Sed iu larĝvida kaj prudenta 
metis en la pac-pakaĵon iun el la 
,,saĝaj bomboj" kun tempa fuzeo, 
kiu nomiĝas liberaj kaj sendepen- 
daj amaskomunikiloj. Iun tagon ĝi 
povas fundamente skui totalismajn 
naciajn ŝtatecojn, kiujn naciismaj 

elitoj volas krei sur bosnia terito- 
rio.
Zoran PIROLIĈ, ĵurnalisto de ĵur 
nalo Oslobodjenje
[adaptita laŭ radio-elsendo de ,,Espe- 
ranto el Sarajevo" de 16 nov 95]

KANADO

Fino de radio 
internacia
Kanado povus perdi sian inter- 
nacian radioservon: Se la kanada 
federacia registaro ne trovos sol- 
von. Radio Kanada lnternacia 
(RCI) devos fermi siajn antenojn 
post la 3 la de marto. Tiel Kana- 
do estus ia sola el la tiel noma- 
taj G 7-landoj (grandegaj 7 = 
plej industrihavaj landoj) sen ra- 
dioservo direktata al eksterlando.

Dum la jaro 1995 la kanada federa- 
cia registaro decidis, ke RCI ne phi 
ricevu sian buĝeton el la ministe- 
rio pri eksterlandaj aferoj, sed ke la 
Kanada Radia kaj Televizia Societo 
(CBC) devos financi RCI. Samtem- 
pe la registaro fortondis kvar pro- 
centojn de la buĝeto de CBC. En la- 
sta decembro la prezidanto de 
CBC klarigis, ke CBC ne kapablos 
daŭrigi la financadon de RCI, kaj 
ke sekve RCI devos esti fermata

M

post la fino de la buĝeta jaro, t e. 
la 31a de marto 1996. La ministro 
pri eksterlandaj aferoj, Andre Ouel- 
let, deklaris, ke lia ministerio ne 
povus savi RCI. La ministro espri- 
mis sian opinion, ke la signifo de 
mallongonda radio malkreskas, 
kaj li proponis al la aŭskultantoj de 
RCI, ke ili uzu novspecajn komu- 

. nikilojn por informiĝi pri Kanado, 
ekzemple satelitan televidon aŭ la 
komputilan inter-reton.

Kontinua kreskado

Malgraŭ tiu deklaro de Andre 
Ouellet, la nombro de aŭskultantoj 
de mallongondaj radioprogramoj 
daŭre kreskas: Laŭ brita radio BBC 
118 milionoj da homoj semajne 
uzis mallongondan radion dum 
1995 (100 milionoj dum 1981 kaj 
110 milionoj dum 1992), kaj same 
la vendonombro de mallongondaj 
radio-aparatoj jare kreskas. Pli ol

150 landoj de la mondo produktas 
radioprogramojn al eksterlando, 
multaj el ili estas ege pli malgran- 
daj aŭ malriĉaj ol Kanado.
Denove laŭ BBC, RCI havas tri mi- 
lionojn da aŭskultantoj semajne, ĝi 
estas do la sepe plej sukcesa mal- 
longonda radiostacio post BBC kaj 
la stacioj de Usono, Germanio, 
Francio, Ĉinio kaj Japanio. RCI 
dis-aŭdigas per mallongaj ondoj 
kaj per satelito en ok diversaj ling- 
voj, t. e. la angla, araba, ĉina, fran- 
ca, hispana, kreola, rusa kaj ukrai- 
na. Gia jara buĝeto tamen estas re- 
lative modesta kompare al aliaj sta- 
cioj kun same granda programser 
vo, ekz. Svisa Radio Intemacia.

ĉ enera h tendenco?

Malgraŭ la granda sukceso de mal- 
longonda radio flanke de la aŭskul- 
tantoj, la situacio de la kanada in- 
temacia radio ŝajnas esti tipa por 
ĝenerala tendenco. La Voĉo de 
Usono ĉesis siajn dissendigojn al 
Eŭropo ek de aŭtuno 1995, la Voĉo 
de Germanio mallongigis siajn 
programojn en la franca kaj aliaj 
lingvoj kaj forigis la programojn 
en la magreba. Multaj registaroj 
senkulpigas sin per deklaroj, ke la 
malfacila buĝeta situacio ne phi 
permesas financadon de intemacia 
radio, kaj ke la fino de la malvar- 
ma milito nuligis ĝian neceson, 
ĉar informoj nun libere transpaŝas 
landlimojn eĉ sen helpo de mallon- 
gaj ondoj.
Por batali kontraŭ tiu tendenco, la 
teamo de RCI petas ĉiujn subtenan- 
tojn skribi al la kanda ministropre- 
zidanto por protesti kontraŭ ĝian 
mutigon. La adreso:
Prime Minister Jean Chretien 
Ottawa / Ontario
Kanado KIA 0A6 
fokso: +613 / 957-555
Same eblas sendi la leterojn al iu 
kanada ambasado.

Thomas KOLB
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Sveda -gazetaro estas centjara
En 1896 en Upsalo aperis Lingvo lnternacia, dua Esperanto-gazeto de I’ mondo

La sveda esperanto-gazetaro estas 
centjara. En januaro 1896 aperis 
en Upsalo ia unua regula numero 
de Lingvo lnternacia, la dua 
esperantogazeto de la mondo.

Jam en decembro 1895 Klubo 
Esperantista de Upsalo aperigis 
provnumeron de Lingvo Inter- 
nacia. Gi estis 16-paĝa, nur iom pli 
granda ol la nuna formato A5. En 
la provnumero la redakcio de- 
klaras, ke „la celo de nia gazeto 
estas vastigado kaj prilaborado de 
la lingvo intemacia Esperanto".
En la sama artikolo ili ankaŭ donas 
la celon de la lingvo: ,JL ingvo inter- 
nacia apartenas al nenia nacio. Ne 
ekzistas popolo, kiu konstante 
parolas ĝin, ne ekzistas regno, en 
kies limoj ĝi estas konstante uzata, 
ne ekzistas homo, kiu povas nomi 
ĝin lingvo parenca. Nia lingvo ape- 
ras tie, kie oni sentas bezonon je 
ĝi, kaj kiam malaperas la bezono, 
malaperas ankaŭ la lingvo. Nia 
lingvo estas lingvo tute neŭtrala, ilo 
de interkomunikiĝo por ĉiuj, kaj la 
historio de nenia popolo restigis en 
ĝi postsignojn. Scienculo kaj ko- 
mercisto, turisto kaj literaturisto, 
maljunulo kaj junulo - ĉiuj ĝin 
uzas, por ĉiuj ĝi servas egale, kiam 
ili havas bezonon korespondi aŭ 
paroli kun homoj de aliaj gentoj." 
Estis tre kuraĝa ago en 1896 aperi- 
gi monatan gazeton en esperanto. 
Meze de 1895 ĉesis aperi La Espe- 
rantisto, la unua kaj tiam sola es- 
peranto-gazeto. La malforta, neor- 
ganizita movado restis sen organo. 
La klubo de Upsalo ne estis specia- 
le granda kaj ĝi konsistis parte el 
studentoj. Sed ĉe ili ekzistis sufiĉa 
entuziasmo por surpreni tiun 
riskon.

Manuskriptoj migradis

La ĉefmotoroj de tiu projekto estis 
Valdemar Langlet en Upsalo kaj 
Vladimir Gernet en Odeso, kiu fi- 
nancigis la projekton. Gernet estis 
hemi-inĝeniero en vinberinstituto 
apud Odeso. El la du li estis, alme 

naŭ komence, la lingve pli sperta, 
tial ĉiuj manuskriptoj migris de 
Upsalo al Odeso kaj reen, kun la 
rezulto, ke ofte la numeroj mal- 
fruiĝis aŭ ke leteroj malaperis. 
Aliajn fojojn profesiaj zorgoj devi- 
gis lin flankenmeti la temporaban 
laboron por esperanto.
Valdemar Langlet estis tiu, kiu ha- 
vis la ĉelan taskon pri la gazeto en 
Upsalo. Li estis unu el la fondintoj 
de la Upsala klubo kaj fariĝis pli 
poste la unua prezidanto de SEF 
(aŭ Sveda Esperanto-Societo, kiel 
estis ĝia origina nomo), lte frue li 
utiligis esperanton en siaj vojaĝoj 
kaj skribis pri siaj spertoj tiurilataj, 
kaj en Lingvo Intemacia kaj en 
apartaj eldonaĵoj. Ĉar liaj vojaĝoj 
ofte daŭris dum monatoj, aliaj de- 
vis prizorgi la gazeton dum lia fo- 
resto. Plq ofte tio estis Paul Nylen, 
kiu per informo en la decembra 
numero de 1897 ankaŭ formale fa- 
riĝis la redaktoro de la gazeto.

lnternacia gazeto

Lingvo Intemacia estis vere inter- 
nacia gazeto. Gi aperis en Svedio, 
sed havis plej multajn legantojn ek- 
ster la lando. Ni tre bone scias, kiuj 
abonis ĝin dum la unuaj tri jaroj, 
ĉar la gazeto aperigis listojn de 
abonantoj. Plej multaj estis en tia- 
ma Ruslando (al kiu ankaŭ Pollan- 
do tiam kalkuliĝis), sed ekzemple- 
roj de la gazeto atingis ankaŭ mui- 
tajn aliajn eŭropajn landojn. 
Malmultaj ekzempleroj iris ekster ■ 
Eŭropon; ni trovis tamen adresojn 
de abonantoj en Brazilo, Japanio, 
Kanado, Nova Kaledonio, Sudafri- 
ko, Tunizio, Usono. Nur unuopaj, 
sed ke la scio pri tute nova lingvo- 
projekto kaj ĝia sola gazeto jam 
havis interesitojn en aliaj mondpar- 
toj, estas mirinde. Pripensu, ke an- 
koraŭ ne ekzistis radio (ĝi estas in- 
vento de 1895), nek aviadiloj.
Pro tiuj listoj ni scias, ke nur ĉir- 
kaŭ 500 ekzempleroj de la gazeto 
estis distribuataj al abonantoj (517 
en 1896, 526 en 1897, 486 en 1998; 
por 1899, la lasta jaro de la „sveda 

eldonperiodo", mankas informoj). 
Sed ni scias, ke pli da ekzempleroj 
estis presataj kaj ke multaj el ili 
estis dissendataj senpage reklamce- 
le. Por la jaro 1897 ekzistas detala 
listo farita de Valdemar Langlet, 
laŭ kiu ni ekscias, ke estis normale 
presitaj 1200 ekzempleroj, krom 
de numero 2, kiu presiĝis en 2000. 
Laŭ la samaj notoj estis pagitaj al 
la presejo 250 kronoj la lan de ju- 
lio kaj 180 + 430 kronoj la 30an de 
decembro. Tio ne estis pago por 
ĉiuj numeroj de 1897, ĉar nume- 
ro 12 estis presita nur la 8an de fe- 
bruaro 1898.

Neregula aperritmo

La aperritmo estis iom neregula. 
Du numeroj (1 kaj 2) estis presitaj 
en februaro, n-ro 3 la 2Oan de mar- 
to, n-ro 4 jam la 5an de aprilo, la 
12an de majo aperis n-ro 5, la 
duobla numero 6-7 la 22an de ju- 
lio - tute akurate dum duonjaro, 
sed post tio la aperritmo ŝanĝiĝis. 
Nur la 21an de oktobro aperis nu- 
meroj 8*9, la 18an de decembro n- 
ro 10 kaj la 28an de la sama mona- 
to n-ro 11.
ĉu la malregula aperritmo dum la 
dua duonjaro estis kaŭzita de mal- 
regula poŝta servo aŭ de nepagitaj 
fakturoj, tion ni ne povas ekscii de 
tiu manuskripto de Langlet. Sed ni 
povas konkludi, ke la entrepreno 
ne estus vivopova sen financa hel- 
po de keikaj individuoj: unuavice 
Vladimir Gernet, sed ankaŭ aliaj, 
kiuj ebligis ke, ekzemple, la unua 
jarkolekto ampleksis 236 paĝojn 
anstataŭ la promesitajn 192. Kaj 
kiam la ekonomio de Gernet fine 
de 1898 ne plu permesis, ke li pagu 
la preskostojn, la gazeto eniris kri- 
zon. La unua numero de 1899 ape- 
ris nur la 25an de julio. Tamen 
aperis 12 numeroj dum la jaro, 
kelkfoje je semajna interspaco, sed 
nur 8-paĝaj. La gazeto survojis al 
certa morto, sed aperis subite 
savinto, hungara presisto Paŭlo de 
Lengyel, kiu certigis la pluan ape- 
radon de la gazeto. Paul Nylen estis 
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daŭre ĝia redaktoro, sed finiĝis la 
upsala periodo.

Pri kio ĝi skribis?

Kari Soderberg, kiu skribis histori- 
on de la esperanto-movado en Up- 
salo (La Esperanto-movado de 
Uppsala, 1981), skribas jene pri la 
enhavo de Lingvo Intemacia:
„La enhavo de la gazeto estis tre 
varia. La redakcio regule prezentis 
koncizajn artikolojn pri aktualaĵoj, 
kaj ofte aperis raportoj de ekster- 
landaj esperantistoj, ekzemple de 
Louis de Beaufront en Francujo kaj 
Ludoviko Zamenhof. Tutpaĝa arti- 
kolo en la «prova numero» havis la 
rubrikon «Iom pri la universitato 
en Upsala». Ĉiu numero enhavis 
novaĵojn pri la esperanto-movado 
(konferencoj, ekspozicioj, vojaĝoj), 

recenzojn de novaperintaj libroj, 
nekrologojn ktp. Rakontoj kaj poe- 
moj - originalaj aŭ tradukitaj - 
okupas certan spacon en ĉiu kaje 
ro. Kelkfoje gramatikaj kaj aliaj 
lingvaj problemoj estis diskutataj, 
kaj ankaŭ estis prezentataj prijuĝoj 
pri esperanto de eminentuloj, ekz. 
la sveda majoro Claes Adelskold 
(kiu komponis la unuan muzikon 
al la himno «La Espero» 1891 kaj 
malavare subvenciis la libroeldona- 
don de la klubo). La anoncoj temis 
ĉefe pri esperantaj gazetaro, litera- 
turo kaj korespondado. “

Signifo por Svedio

La esperantomovado dum tiuj jaroj 
estis apenaŭ ekzistanta, kaj en Sve- 
dio kaj en la mondo. La sola sveda 
klubo estis tiu de Upsalo, sed en la 

paĝoj de la gazeto ni trovas plurajn 
alvokojn renkontiĝi kaj fondi klu- 
bojn en diversaj partoj de la lando. 
Sen Lingvo Intemacia la sveda 
movado verŝajne pli malrapide 
kreskus en tiu frua periodo. La 
ebleco aperigi ion en esperanto tre 
frue instigis la svedajn esperanti- 
stojn traduki kaj verki mem. Apud 
diversaj ruslandaj kontribuaĵoj la 
svedaj estas plej abundaj.

La apero de Lingvo Intemacia, kie 
L. L. Zamenhof estis nura kunla- 
boranto, eĉ ne tre ofta, estis ankaŭ 
pruvo pri la maturiĝo de la lingvo, 
ne plu dependa de sia iniciatinto. 
La lingvo en ĝi estas, ek de la prov- 
numero, flua kaj korekta eĉ laŭ 
hodiaŭaj normoj.
Franko LUIN

Jam en 16a jarcento 
havis mondvastan in- 
form-reton: fratoj Octa- 
vian 2a (maldekstre) 
kaj grafo Philipp Edu- 
ard Fuger, patricioj en 
Aŭgsburgo.

HISTORIO

La unua 
inform- 
agentejo 
de l’ 
mondo
Augsburg, urbo pli ol dumiljara en 
suda Germanio, fine de 1’ mezepo- 
ko estis fama pro pluraj kialoj, i. a. 
pro komerca asocio de patricioj 
Fugger [Fugerj. Tiuj riĉuloj estis fr 
nancistoj de multaj kortegoj kaj ha- 
vis imponan, tiutempe unikan ko- 
mercan reton preskaŭ tutmondan. 
Sed eĉ pli: tiu komerca asocio (mo- 
deme oni dirus konmanio aŭ hoi- lli■
dingo) kvazaŭ inventis inform- 
agentejon.
La principo de agentoj tiutempe 
jam estis konata; krom Fugger ha-

vis tiajn reprezentantojn dise en la 
mondo ankaŭ la doĝo de Venecio 
(Italio), sed li uzis iliajn servojn 
ekskluzive por propra informiĝo. 
Tio komence ankaŭ estis la intere-
so de Fugger, ĉar por bone kaj pro- 
fite negocadi oni devis esti bone in- 
formita pri eventoj tutmonde. Sed• ** •en Aŭgsburgo estiĝis iom antaŭ la 
jaro 1500 la ideo, ne nur kolekti 
por si mem informojn sed ankaŭ
distribui ilin.
Komence oni plusendis la novaĵojn 
nur al personoj, kiuj estis gravaj 

por la komerca asocio. Sed baldaŭ 
oni povis aboni la inform-servon; 
klientoj ĉ. la jaro 1500 pagis 25 gul- 
denojn por unu jaro. Tiam oni no- 
mis la servon ,,Fuggerzeitung“, t.
e. Fugger-gazeto; la germana vorto 
Zeitung origine signifis „informo, 
mesaĝo** kaj nur poste tiu ĉi nomo 
transiris al la rimedo mem en la 
nuna signifo de gazeto.

Per rajdantaj kurieroj

La principo estis sama kiel tiu de 
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hodiaŭa inform-agentejo: la agentoj 
sendis novaĵojn al la centralo en 
Aŭgsburgo; tie cmi ordigis ilin kaj 
skribistoj mane multobligis la Fug- 
ger-gazeton; fine kurieroj transpor- 
tis ilin al la klientoj. La fidindeco 
kaj rapideco de 1’ Fugger-gazetoj 
estis alte taksata kaj fama. Per sta- 
feto de rajdantaj kurieroj ili bezo* 
nis ekzemple de Aŭgsburgo ĝis 
Venecio nur kvin tagojn, ekspresku* 
rieroj (kiuj rajdis ankaŭ nokte) eĉ 
pli ol unu tagon malpli. Pri ak- 
tualeco kaj precizeco de 1’ infor- 
moj oni povas miri ankoraŭ ho- 
diaŭ.

Kiel eviti cenzuron

En arkivoj ni trovas raportojn pri 
ekzekuto de grafo Egmont en Ne- 
deriando, pri morto de hispana in- 
fanto Don Carlos, pri kruelaĵoj en 
Ruslando (tiam nomita ,,Moskvu- 
jo“) kaj eĉ sensacian, detalan ra- 
porton de ĉeestanto pri ekzekuto de 
skota reĝino Maria Stuart Cetere, 
Fugger-gazetoj aperis ankaŭ post 
invento de presarto en Eŭropo, ĝis 
la 18a jarcento, ĉar per manskri- 
baĵoj oni povis eviti la cenzuron, 
kiu validis por ĉio presita.
Ekzemple por Allgemeine Zeitung 
(Generala Gazeto) de eldonisto Cot- 
ta [Kota], fondita en 1798. Ĝi estas 
ege grava por la historio de gazeta- 
ro en Eŭropo. Per prudenta taktiko 
de ĝiaj redaktoroj kaj lerta aktiva- 
do de T eldongo, ĝi sukcesis spite 
al militoj de Napoleono kaj politiko 
de Mettemich [Meternifi] fariĝi la 
plej multe legata germanlingva ga- 
zeto en Eŭropo, kun eldonkvanto 
de 10 OOO komence de 1’ 19a jar- 
cento. Inter la korespondantoj de 
tiu eminenta periodaĵo estis ankaŭ 
eminentaj verkistoj, ekzemple 
Heinrich Heine [Hajnrifi Hajne] en 
Parizo.
Post la dua mondmilito, oni repre- 
nis la tradicion kaj nove fondis 
Arjjgsburger Allgemeine Zeitung. 
Cetere, en Aŭgsburgo troviĝas an* 
kaŭ aliaj por gazetaro gravaj entre- 
prenoj, ekzemple la plej granda 
germana paper-fabriko (Haindl) 
kaj fama, de Diesel fondita fabriko 
MAN, kiu ĝis hodiaŭ produktas ne 
nur gigantajn dizelajn ŝipmotorojn 
sed ankaŭ altkvalitajn rotaciajn 
presmaŝinojn. Stefan MAUL

SCIENCO» HI
4*/

KULTURO
Eldonas Eŭropa .lura Universitato JUSTO

Senato de AIS (supre) 
En la lekcia salono (sube)

E-GAZETARO

Ambicia kaj 
luksa revuo
Eksa Sovetio nun ŝajnas esti fe- 
kunda tereno por generi novajn 
gazetojn kaj revuojn. Jen atingis 
nin unua numero de Scienco kaj 
Kulturo, eldonata de Eŭropa Ju- 
ra Universitato Justo (EJU).

La kombino de temaro scienca kaj 
kultura estas klarigata en enkondu- 
ka mesaĝo al legantoj, kun deman- 
do ĉu eblas scienco sen kulturo? 
En tiu ĉi unua numero en la sekcio 
kultura aperas tradukitaj poemoj 
kaj novelo kaj artikolo/recenzo pri 
Esperanto-poeto Ivan Naumov; tiuj 
kontribuaĵoj okupas 19 paĝojn el 
48, la aliajn paĝojn kvin sciencaj 
artikoloj. Ties temoj estas juraj (3), 
esperantologia kaj kibernetika; du 
artikoloj ne estas kompletaj, do 
daŭrigotaj en postaj numeroj. Unu 
el la prijuraj artikoloj priskribas la

Vladimir SAMODAJ
respondeca redaktoro

Viktor AROLOVIĈ 
redaktoro de la scienca 

fako

nomitan universitaton EJU. Im 
plektita estas evidente ankaŭ Aka* 
demio Intemacia de la Sciencoj 
San Marino (AIS), kies Orient- 
Eŭropa Sekcio estas indikita kiel 
kunfondinto de la revuo.
Interesa por ĵurnalistoj, cetere, 
estas artikolo pri rasistaj kaj 
faŝistaj grupoj en Ruslando, kies 
propagandajn gazetojn laŭ la aŭto- 
ro apenaŭ persekutas prokuroroj 
kaj kondamnas juĝistoj, argumen* 
tante ke „oni ne rajtas persekuti 
homojn pro konvinkoj".
Respondeca redaktoro estas Vladi- 
mir Samodaj, profesia ĵurnalisto, 
kunfondinto de SEJM (Sovetia 
Esperantista Junulara Movado); re* 
daktoro de la scienca fako estas 
Viktor Aroloviĉ, iama prezidanto 
de SEJM kaj redaktoro de ties in- 
formilo Aktuale. En redakta kole- 
gio troviĝas du rusaj kaj du ukrai- 
naj sciencistoj, krome Gyorgy Na- 
novfszky, hungara ambasadoro en 
Ruslando.

f

Kovrilo de 1’ revuo en formato A5 
estas el plasto, kun kvarkoloraj fo* 
toj. Interne jen kaj jen aperas dese* 
gaĵoj; ĉiujn artikolojn ornamas 
portretoj de 1’ aŭtoroj. La dumona- 
ta revuo kostas kun sendokosto 24 
usonajn dolarojn jare. Oni petas 
pagi al UEA-konto gmsi kaj 
samtempe informi pri la pago je la 
adreso: Scienco kaj Kulturo, 
Varŝavskoje ŝosse, 93-a, of. 1405, 
RUS-113105 Moskvo (telefono/fek- 
so 095/1113271).

LANDA SEKCIO

Ruslandaj 
aktivaĵoj
Kadre de la tjumena kongreso 
(okt 1995) okazis kunveno pri in- 
formado, kiu sekvis tiujn en Nijnij 
Novgorod (nov 1994) kaj Jekaterin- 
burg (apr. 1995). La kunvenintoj re* 
foje konstatis definitivan eksmo- 
diĝon de la malnovaj informiloj 
pri esperanto en rusa lingvo kaj 
mankon de financo por produkta- 
do de la novaj.
Sed la laboro estas efektivigata. En 
Ruslanda Esperantisto aperis ciklo 
de artikoloj „Ĝu ni informas se* 
nerare?“. Kelkaj membroj de la 

10 - 2/96 Intemacia Jurnalisto



Ruslanda Sekcio de TEĴA kunpre- 
paris ruslingvan version de la Do- 
siero por ĵurnalistoj de Stefan 
Maui, kiu nun estas finpolurata, 
estas ricevitaj kelkaj interesaj mate- 
rialoj el Norvegio kaj Italio. La ne- 
formala laborgrupo (ties konsisto 
ne estas fiksita) petis al Halina 
Gorecka laŭeble pretigi ruslingvan 
varb-numeron de Ruslanda Espe- 
rantisto. Nikolao Gudskov daŭre 
laboras pri informa broŝurota pri 
esperanto.
La sekvaj kunvenoj pri la informaj 
problemoj probable okazos en la 
printempa UER (Jekaterinburg) kaj 
la landa kongreso (Moskvo, 1997). 
Aleksander KORĴENKOV

RELIGIO

Patrono de 
ĵurnalistoj
Laŭ katolika tradicio ankaŭ ĵurna- 
listoj havas sian patronon, sanktan 
Franciskon de Sales (21 aŭg 1567 - 
28 dee 1622). Li studis teologion 
kaj juron en Parizo en 1582 - 1588. 
Tiutempe estis disvastigata kalvi- 
nismo, sed Francisko restis fidela 
al katolika doktrino. Li daŭrigis 
studadon en Padovo (Italio) kaj dok- 
toriĝis en juro. En 1594 li fariĝis 
pastro kaj laboris inter kalvinistoj 
apud Lago de Ĝenevo (Svislando), 
provante revenigi ilin al katolikis- 
mo. En 1602 li fariĝis epsikopo de 
Ĝenevo.

Fekunda predikisto kaj verkisto

L«IsJ

Ligis lin spirita amikeco kun Jean- 
ne-Francoise de Chantal, al kiu li 
direktis nombrajn leterojn. Kun ŝi 
li fondis ordenon de Salesianinoj. 
Predikante bonege kaj per siaj lete- 
roj li forte efikis je kultura kaj reli- 
gia atmosfero de tiu tempo. Plej 
konata lia verko estas Filotea kaj 
Teotimo.
Li estis proklamita beatulo en 1661, 
sanktulo en 1665 kaj „eklezia dok 
toro" en 1877. Festotago de 1’ patro- 
no de ĵurnalistoj estas 29a de ja- 
nuaro.
Davor GRGAT 
flaŭ La Ĵurnalisto, organo de Kroata 
Ĵurnalista Societo, Zagrebo, 1-2/95)

'rLevuoji

Heroldo de Esperanto
kiel ĉiun jaron ankaŭ en 1996 dis- 
ponigas senpage sian printempan 
duoblan numeron kun listo de pli 
ol 200 Esperanto-kunvenoj al pe- 
tantoj.

☆
Monato
internacia magazino sendependa
En n-ro 1/96 Ionel Onet priskribas 
kritike enhavojn kaj efikojn de te- 
levidaj reklamoj en Usono („Mala- 
miko de la usonaj infanoj", p. 13). 
Unu el tiuj efikoj, laŭ la aŭtoro, 
estas ke pro kreskinta reklamado 
pri „pseŭdomanĝaĵoj“ kreskis ko- 
lesterolo ĉe infanoj. - En la sama 
numero aperas raporto pri atencoj 
kontraŭ ĵurnalistoj en Litovio kaj 
eseo de Simono Pejno pri literuma- 
do en Esperanto, kio laŭ li kaŭzas 
problemojn precipe en telefonado. 
- Krome, en tiu ĉi numero donace 
estis aldonita kolora mapo de Afri- 
ko.
Cetere, MONATO havas konsi- 
derindajn poŝtajn problemojn; ger- 
manaj abonantoj jam plurfoje rice- 
vis la revuon malpli frue ol eĉ ja- 
panaj. La februara numero, ekspe- 
dita komence de 1’ koncerna mona 
to, ne atingis germanojn antaŭ 
marto...

Eventoj 
internacia sendependa gazeto pri 
la Esperanto-movado
ŝajne plene adoptis la formon „vi- 
deofilmo" laŭ artikoloj en n-roj 94 

Aĉetu la famajn TEĴA-ĉapelojn!

Modeloj taŭgaj por ĉiu kapo, el materialo laŭ via deziro 
(ekzemple pajlo aŭ ursofelo) kaj en koloroj laŭ via mendo.

Prezoj inter 99,99 ĝis 999,99 
usonaj dolaroj aŭ egalvaloro en 

internaciaj respondkuponoj. 
Mendu tuj! - Limigita provizo!

kaj 95 (vidu pri tio la rubrikon 
„Lingvo“ en tiu ĉi n-ro de IĴ). 
Kun n-ro 95 ĉiu abonanto ricevis 
donace memgluan folion kun sur- 
skribo „Esperanto“.
En n-ro 92 aperis detala raporto 
pri la nova Budapesta Esperanto- 
Domo, la nuna sidejo de la redak- 
cio.

ESPERANTO
organo de UEA
En la januara n-ro aperis intervjuo 
kim televida reĝisoro Roman Do- 
brzynski pri la esperantigo de la 
BBC-kurso „Mazi en Gondolan- 
do“.

☆
tempo 
gazeto de Kroatia Esperanto-Ligo 
post unujara paŭzo reaperis en ja- 
nuaro 1996, en formato A4 kun 12 
paĝoj kaj totora kovrilo. Laŭ kolo- 
fonaj indikoj ĝi aperas kvar fojojn 
jare.

A
ESPERANTO aktuell
organo de Germana E-Asocio
En ĝia germanlingva n-ro 1/96 re- 
dakcio kaj estraro de GEA re- 
spondas al plendo de leganto pri 
uzado de brila papero por la kovri- 
to de la gazeto. Oni klarigas, ke ja 
por la internaj paĝoj oni uzas me- 
diprotektan paperon, sed por havi 
pli bonajn fotojn surkovrile pre- 
feras tiucele brilan paperon, kro- 
me ŝparante kovertojn, ĉar la 
kovrilo estas sufiĉe fortika por ek- 
spedi la revuon sen koverto.

☆
El Popola Ĉinio
ekde la nova jaro 1996 ne plu atin- 
gas la redaktoron de IĴ, pro kialo 
nekonata; do IĴ ne plu povas refe- 
ranci al ĝi.
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Nova joj pri gekolegoj

„Per plumo kontraŭ malbono" 
estas titolo de nova eldonaĵo de 
Asocio de Bosniaj Ĵurnalistoj, eldo- 
nita okaze de ĝia 50 jara jubileo. Ĝi 
enhavas artikolojn de 25 emeritaj 
bosniaj ĵurnalistoj, dojenoj de ĵur 
nalismo, kiujn ili aperigis dum la 
agreso [kontraŭ Bosnio — red.]. 
Ĉiuj ili laboras kaj vivas en sieĝata 
Sarajevo kaj aliaj bosniaj urboj sen 
bazaj vivbezonaĵoj, sed kun forta 
spirita energio. Inter la kontribuin- 
toj en la libro estas ankaŭ s-ro 
Mustafa Resuloviĉ, redaktoro de 
tiu ĉi elsendo [de Esperanto el Sara- 
jevo; radioprogramo de 16a nov 
95].

☆
16 jarojn ŝi redaktis la revuon Lite- 
ratura Foiro (entute 100 numerojn), 
nun sekvis literatura foriro: Perla 
Martinelli demisiis kiel ĉefredakto- 
ro kaj transdonis la postenon al 
Ljubomir Trifonĉovski. Ŝi restos li- 
gita al la gazeto kiel arta direktoro. 
Krome oni elektis ŝin sekretario de 
Akademio de Esperanto.
Multan sukceson al la nova ĉefre- 
daktoro!

☆
Dum multaj jaroj Monato ne rajtis 
eniri Sovetion, nun du ekssovetia- 
noj iĝis eĉ redaktoroj de la revuo: 
Boris Kolker por la rubriko „Li- 
broj" kaj Sergio Pokrovskij por la 
rubriko „Komputado“.

A
Will Green ekde Monato 1/96 en- 
kondukas en la preleg-arton. Eble 
liaj konsiloj estas interesaj ankaŭ 
por gekolegoj de radio kaj eĉ gaze- 
taro.

☆
Leo Belmont estis la persono, kiun 
ni prezentis en la kvizo en IĴ 1/96.

/ h//i ICA

Pledo por ia 
vortformo „eŭro“

Lastatempe estiĝis pridiskutado ri- 
late la ĝustan formon de la Espe- 
ranta vorto por la monunuo de 
Eŭropa Unio (EU). La partopren- 
antoj en la interŝanĝo de opinioj 
ariĝas en du kontraŭaj tendaroj: la 
„eŭro“-istoj kaj la „eŭroo“-istoj. 
Ŝajnas, ke tiuj, kiuj volas pravigi 
alprenon de „eŭroo“, estas deviga* 
taj uzi bizancisman argumenta- 
don. Ĝis nun neniu okupiĝis pri la 
demando en pli larĝa esperantolo- 
gia perspektiva Tamen, la kompa- 
ra metodo povas doni eblon formu- 
li principon aŭ regulon aplikeblan 
al asimilado ne de la nomo de nur 
unu monunuo sed pli ĝenerale al 
esperantigo de aliaj similaj novaj 
vortoj. Per tiuspeca analizo estos 
pli facile prezenti objektivajn kial- 
ojn de akcepto aŭ rifuzo de vori- 
formoj kiel „eŭroo“.
La unua trajto de „eŭroo“ frapan- 
ta la okulojn estas la hiato ĉe la fi- 
no de la vorto, rezultanta el la sin- 
sekvo de du samaj vokaloj, la ,,o“ 
de la radiko „eŭro/“ kaj la sub- 
stantiva finaĵo „-o“. Principe ne 
estas aprobenda multiĝo de Espe- 
rantaj vortoj kun hiatoj, se estas 
eble eviti ilin. Post la difino de 
„hiato“ en Plena Ilustrita Vortaro 
(PIV) venas jena ilustra frazo: „la 
hiato estas des pli malagrabla, ju 
pli najbaraj estas la du vokaloj." 
Guste la duobla „oo“ en „eŭroo" 
estas tre „malagrabla“, ĉar la vo- 
kaloj estas identaj.
Ja estas aliaj Esperantaj vortoj kun 
„oo“: buro/o, karo/o, polo/o k. a. 
La kialo de la enkonduko de tiuj 
formoj estas bezono diferencigi 
ilin disde similaj radikoj, kies lasta 
litero ne estas „o‘‘: Bur/o, kar/o, 
pol/o. Tamen, estas eble trovi en 
Esperanto ankaŭ vortojn formitajn 
surbaze de etimoj, kiuj oportune 
finiĝas per „o“, kaj tiu „o“ estas 
utiligata kiel la substantiv-signo: 
arb/o (L. arbo), buf/o (L. bufo), 
hom/o (L. homo), pah/o‘(Pol pai 
to, Rus pal’to), pav/o (L pavo). 
Guste tiel Zamenhof mem espe- 

rantigis tiujn etimojn. Cetere, en 
aliaj kazoj, la aŭtoro de Esperanto 
ne hezitis mallongigi latinajn eti- 
mojn por havi eblon utiligi enradi- 
kan „o“ kiel Esperantan substan- 
tivan markilon: korp/o (L. corpus, 
corporis), nep/o (L. nepos, nepotis), 
temp/o (L. tempus, temporis). Tiuj 
ĉi esperantigoj estas ekonomiaj kaj 
malpezaj, ĉar la radikoj fariĝas 
unusilabaj.
Ankoraŭ unu punkto koncernas 
morfemojn funkciantajn kiel sen- 
dependajn vortojn kaj ankaŭ 
senŝanĝe kiel prefiksojn. Neniu 
modifo estas bezonata en la sim- 
plaj substantivoj „fot/o“ kaj „psik/ 
o“ kaj ilia uzo en kunmetitaj sub- 
stantivoj kiel „fotokemio“ kaj 
„psikoneŭrozo" respektive. Parafo- 
la uzo estas „eŭr/o“ kaj ,,eŭrokur- 
zo“. Apogo de la formo „eŭr/o“ 
baziĝas sur la principo de analo- 
gio, kiu donas preferon al pli sim- 
ple prononcebla vortformo sen bia* 
to.
Bernard GOLDEN

Ankoraŭfoje pri video

En Intemacia Jurnalisto 4/94 ape- 
ris diskuto de Stefan Maui kaj Ber 
naid Golden pri la terminoj „vi- 
deo“, ,,videoklipo“ kaj aliaj „vi- 
deo“-vortoj. Du apartaj temoj dis- 
kutiĝis: (1) la origino de la termino 
„video“ kaj (2) la Esperantigo de 
tiu vorto aŭ koncepto.

(1) Pri la origino de la termino, 
nur pli dirindas ke en la Angla 
lingvo „audiovisual“ (aŭdvida) 
estis multe uzata adjektivo longe 
antaŭ la popularigo de magnetofo- 
noj, kaj koncernis precipe ĉian uti- 
ligon de sonreprodukto kaj bildre- 
produkto. Ekz., „audiovisual aids“ 
en edukejo inkluzivis utiligon de 
sondiskoj, la radio, diapozitivoj, 
filmoj, kc. ,,Visual“ estas normala 
Anglalingva vorto kun la signifo 
,,(per)vida“. Sed neniu paralela ad- 
jektivo kun la signifo „(per)aŭda" 
ekzistis en la normala konversaci- 
angla vortaro, do oni enkondukis 
teknikaspektan vorton ,,audio", 
kiu tamen ankoraŭ ne estas tute fa- 
miliara termino en la konversacia 
lingvo.
Estis nature ke kiam diversaj spe-
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ESPERANTO EN MEDIOJ

BONAN 
VESPERON KARAJ 
AŬSKULTANTOJ?!

Unu jaron post la mistera 
rln f-cnnrmln.

coj de registrobendoj popularigis, 
oni nomis ilin ,,audio tape" 
(aŭdbendo), ,,computer tape" 
(komputi! bendo), kc. Tamen „vi- 
sual tape" estis malpli oportuna 
termino - parte pro sia netujkom- 
prenebleco en la ordinara Angla- 
lingva parolado. Ĉar normale ,,a 
visual tape" kompreniĝus kiel 
,,bendo kiun oni povas vidi" same 
kiel „an audio tape** ■ „bendo kiun 
oni povas aŭdi". Oni do enkondu- 
kis en la popularan lingvuzadon
teknikan vorton por la speciala si- 
gnifo ..bildojn registranta bendo".

(2) En Esperanto, oni povus paroli 
pri „aŭdbendo“ = ,,bendo kiun oni 
aŭdas" simile kiel en la Angla; sed 
oni preferis ,,sonbendo" = ,,bendo 
kiu sonas". Notu ke en Esperanto, 
„aŭdbendo" konstruigas el transiti- 
va verbradiko, sed ,,sonbendo" el 
netransitiva, kio grave nuancigas la 
signifon de la tuta termino.
En la 1950’oj kaj 1960’oj okazis 
longedaŭra konfuzo pri Esperanti- 
go de la nomo de la „nova“ tekno- 
logio television, kaj finfine oni ak- 
ceptis partesperantigon, per la ter- 
mino "televido", kvankam ,,televi- 
zio" estis konkuranta termino; en 
la Oka Oficiala Aldono, prilaborata 
en 1974, televid/i (atentu: verba ra- 
diko!) oficialigis; sed televizi/o 
(substantiva radiko) ankaŭ kva- 
zaŭoficialiĝis. Tiu stranga situacio 
okazis, ĉar oni oi la oficiala publi- 
kigo de la Aldono difinis „televid/i. 
Vidi per televizio." (Aktoj de la 
Akademio II, p. 26.) Tamen, en la 
praktiko "televizio" plejparte mal- 
aperis el kutima uzado en Esperan- 
to, dum ,,televid" estas preskaŭ 
neniam uzata verbe, kaj preskaŭ 
neniam kun la oficialigita signifo.
Estis preskaŭ neeviteble ke kiam 
bildreĝistraj bendoj analogaj al ma- 
gnetofonaj bendoj popularigis, oni 
Esperante nomis ilin "Vidbendoj".

Donald Broadribb skribas pri la furormo- 
do anstataŭigi jamajn Esperanto-vortojn 
per novaj anglecaj pruntvortoj. Tia furor- 
modaĵo estas ankaŭ la vorto ..medioj" 
anstataŭ la ĝusta kaj kutima ..komuniki- 
loj". La apudan ekzemplon ni trovis en 
freŝa numero de ..tempo", gazeto de 
Kroatia Esperanto-Ligo.

Ke mankis lingva paraleleco al 
"Sonbendoj" estas ne mirige. 
,,Bildbendo" povus pensigi pri mi- 
krofilmo, sed "Vidbendo" tuj pen- 
sigas pri "televido". Kaj, grave, 
„vidbendo" iomete similas al la 
Angla vorto „video tape"; estas «Rfi
grave pro la furora modo enkondu- 
ki Esperantajn vortojn similajn al 
la Anglaj, inter multaj Esperanti- 
stoj nuntempe.
Dum la ĵuspasintaj pluraj jaroj tiu 
fŭrormodo kondukis al la ansta- 
taŭigo de jamaj Esperantaj vortoj 
per novaj Anglecaj pruntvortoj, 
ĉar en la Angla lingvo la radiko
vid- ne ekzistas (nur vis-), la longa 
formo video estas kutima, do la 
pruntvorto baziĝas sur video-. Mi 
kredas memori ke la unua tia 
pruntvorto populariĝinta en Espe- 
ranto estis „videoklipo“ anstataŭ 
,,vidbendeto" aŭ „vidbendero" aŭ 
„vidbendaĵo“ (?).
Sed kiel nomi la preparadon de 
vidbendo, aŭ la aparaton uzatan? 
"Registri/registrilo" ne estas vere 
kontentiga vorto por tio. La diver- 
saj signifoj de la verba radiko regi- 
str- konfuzas. Tial laŭteorie oni 
povus diri "Sonregistrilo", sed en 
la praktiko oni diras ,,magentofb- 
no". Rikord- aŭ rekord- re- 
spondas al aŭtentika sento de man- 
ko de taŭga termino en la tradicia 
vortprovizo Esperanta. Estas natu- 
ra plupaso paroli pri ,,videorikor 
dilo" surbaze de la Angla „video 
recorder".
Atentu tamen: en la ordinara Ang- 
lalingva konversaciado „video" si- 

• Ignifas ,,vidbendo",,,video" ankaŭ 
estas verbo kiu signifas „registri/ 
rikordi sur vidbendon" kaj sekve 
substantive ankaŭ ofte uzigas por 
la senco "Vidbendilo" / „vidbend- 
magnetofono / vidbendregistrilo / 
vidbendrikordilo", do plene perdis 
sian sciencan-teknikan sencon.
Anglalingvano plejparte ne kon' 

ceptas pri rilato inter „video" kaj 
la verbo ,,see" (vidbendo, vidi). 
Paronimoj (vortaj tre similsonaj, 
kun nuancdiferencoj en la signifo) 
abundas en Esperanto, sed ankaŭ 
konfuzegas Esperantouzantojn. Mi 
dubas, ke dezirindas enradikigi an- 
koraŭ novan paron vid-i = percepti 
per la okuloj, video = vidbendo. 
Preferindas pluuzi la tradiciajn 
vid-, vidbend-, kaj eble vidrikord- 
aŭ vidrekord-.
Donald BROADRIBB

Stefan Maui / red. IĴ
Pferseer Str 15 
DE-86150 Augsburg

Ĉerpi ei E-gazetaro

Bardhyl Mezini, Albanio, skribas 
pri tradukado de esperantlingvaj 
artikoloj kaj aperigo en albanaj 
gazetoj:
Delonge mi tralegas viajn artikol- 
ojn sur la paĝoj de MONATO. Mi 
aprecas vian seriozecon, objektive- 
con kaj emon por subteni ĉiujn ne- 
privilegiitajn popolojn kaj socitavo- 
lojn.
Laŭ mia mendo FEL-libroservo al- 
sendis tre valoran MANLIBRO 
PRI ĴURNALISMO velkitan de 
vi. Mi tralegis ĝin interese kaj al- 
banigis certajn fragmentojn el ĝi, 
ekz. tiun pri la etika kodo kaj tiun 
pri la fontoj de informado. Du 
grandaj enlandaj ĵurnaloj, RI- 
LINDIA kaj REPUBLIKA jam 
publicis ilin. Mi kunsendas ĉifoje 
al vi fotokopiaĵon el via albanigita 
artikolo lastatempa el MONATO, 
temanta pri iu grava antaŭjuĝo pri 
enmigrintoj, kio, laŭ mi, koncer- 
nas ankaŭ miajn sampatrianojn, 
same en Germanio, Grekio, Italio 
k. a. Mi persone dankemas al vi 
pro via kontribuo je tia kampo so- 
cia. Esperantistoj devas sekvi vian 
laŭdindan ekzemplon.
Mi regule ĉerpas materialajn el di- 
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versaj revuoj kaj libroj ankaŭ en 
nia internacia lingvo por ilin repu- 
blici albanlingve. Lastatempe mi 
fintradukis interesan broŝuron de

HM.

s-ro Edward Symoens kun titolo 
„La Soci-politikaj kulturaj kaj pe- 
dagogiaj radikoj de Esperanto" (el 
angla versio). Same, allogis min la 
longa artikolo de s-ro Claude Piron 
en Heroldo pri la perversaj efikoj 
kaj konsekvencoj de la nuna komu- 
nik-sistemo kaj alia, samnumera, 
pri la antaŭjuĝoj pri Esperanto. Per 
tiu materialo mi jam verkis kaj 
publicis artikolon en alia enlanda 
ĵurnalo.

Ioma revado

Jak Ie Puil, Francio, skribas:
En via artikolo pri .^Alternativa 
kulturkanalo" (IJ 1/69, p. 6-7) vi 
iom... revas!
1. Arte elsendas ekde 19 h (hodiaŭ 
ĝis la 2.40 h - „Zazie en la rne- 
troo"). Sur la sama kanalo, de la 6 
ĝis la 19 h, kulturaj programoj por 
la junularo - ofte ege interesaj. 
(La nomo estas „la 5a“.)
2. Neniam 14 milionoj da francoj 
spektis tiun kanalon! (eble tio oka 
zos, se ĝi plu prezentos erotikajn 
filmojn!)
Plej granda nombro da spektantoj 
por la semajno 1-7 januaro: 
„Titanic": 1 084 860
„La vie en fece": 1 084 860 
la semajno 8-14 januaro:
E Mitterrand: 929 880

Factory: 671 580
Semajno 15 - 21 januaro:
„Zazie“: 1 033 200
.«Profession: r iili* rter“: 878 220
Kaj sur la la kanalo:
„Le Flie de Beverly Hills 2**: 
11 571 840 
,,Columbo**: 10 693 620

Ndlrj La ,,eraro“ (aŭ miskompreno) 
troviĝas eble en tio, ke en la artikolo 
mi skribis ke „regule sekvas ĝin 14 
milionoj**; pli klare estus „pti-malpli 
regule** — tio ne signifas, ke ĉiuj 14 
milionoj spektas specifan programe 
ran, sed ke - por tiel diri - Arte ha- 
vas tiom da adeptoj.
Efektive en Germanio Arte kom
je la 17 h, sed — laŭ la indikitaj progra- 
meroj — povas esti, ke ĝis la 19 h oni 
elsendas germanajn kontribuaĵojn, ne 
komunajn.

MEiTilEUa
Ĵumalistikaj aferoj

Ekzemplo por 
sukcesa lanĉo de 
regiona gazeto

En decembro 1995 estis la unujara 
jubileo de Voĉo el Turingujo 
(VET), kaj post unu jaro la gaze- 
ton oni povas taksi vivipova laŭ la 
legantara intereso. Ankaŭ tio estas 
kialo por iom rigardi malantaŭ la 
kulisojn de VET

La kialo 

Je la komenco, antaŭ la fina 
naskiĝo" de E-gazeto, ĉiam estas 

i. Ĉe mi, kiel eldonanto kajla idea
redaktoro, tiun ideon vekis la speci- 
alaj cirkonstancoj de la preskaŭ 
malaperinta Esperantista komunu- 
mo en Turingujo. En tiu nova fe- 
deracia lando de Germanujo, kiu 
troviĝas sur la teritorio de iama 
Germana Demokratia Respubli- 
ko (GDR), post la politika ŝanĝiĝo 
en 1990 disfalis la movado en la 
nuna Turingujo. Kun la fino de la 
E-organizaĵo en GDR ankaŭ volis 
la fino de la organizatoro por la 
plej multaj samideanoj.
Pli ol 90 % ne aliĝis al la E-asocio 
de la tuta Germanujo kaj nove ape- 
rinta landa asocio ankaŭ Hakis, ĉar 
la prezidanto s-ano Kelpin post ko- 
menca eŭforio neglektis siajn 
taskojn ĝis nulo. Krome la plejmul- 
to de niaj samideanoj ne phi legis 
iujn ajn E-periodaĵojn, eĉ ne rice- 
vis simplan cirkuleron de la landa 
asocio en Turingujo. Tial por mul- 
taj samideanoj Esperanto ne plu 
estis aktuala afero. En 1994 mi ne 
plu povis kaj volis toleri tiun sta- 
ton. Mi komencis agi.
ĉar mi konas la homojn kaj la si- 
tuacion en Turingujo, mi decidis 
ne sendi cirkuleron kun alvoko pri 
nova engaĝo por Esperanto. Tio ne 
havus erikon. Mi serĉis alian vojon 
kaj pripensis la necesaĵojn.
Unue: ĉiu samideano en Turingujo 
ricevu regule legaĵon pri kaj en Es-

VET
unua jaro

4

/V. Voĉo ol 
Turingujo

hMUJ 1 - AJMO »973 . MKDtJriMlA • F0RIM>XA • VMIOPUiNA

KABUKA - 
VIVINDA !

La Esperanto-Alodo en Tudngujo citas nla komuna domo, 
tre urgai nla komuna agado por renovigi ĝin. Helpu nun I

peranto, do gazeton. Tiel li restas 
ligita al Esperanto.
Due: la gazeto estu malmultekosta 
kaj enhavu pli ol nur informojn pri 
Esperantujo, por ke ĉiu havu inter 
eson legi ĝin.
Trie: la gazeto estus simpla ligilo 
por la Esperantistoj en IUringujo, 
la legantara rondo tie estu la unua 
ŝtupo al la nova sento de komune- 
co kaj al landa asocio.

La komenco

Kiel sekvo de tiuj pripensoj ekestis 
la ideo de VET Nun leviĝis la de- 
mandoj pri la nomo, la aper-ritmo, 
formato kaj la nombroj da paĝoj 
de numero. Kiel formaton mi elek- 
tis A4, ĉar per ĝi mi havis pli bo- 
najn spacajn eblecojn por la aranĝo 
de tekstoj kune kun grafikaĵoj. La 
aper-ritmon de kvar numeroj jare 
mi ĉefe elektis pro financaj kialoj. 
Mi fiksis la jarabonon je 10 DEM, 
prezo kiu estas pagebla en Turin- 
gujo, kie multaj ne havas laboron. 
Eldoni kaj dissendi (per la multe- 
kosta poŝto de Germanujo) pli ol 
kvar numerojn kontraŭ 10 DEM 
(prezo en Germanujo, ekster Ger 
manujo 10 USD) kaŭzus tro gran- 
dan deficiton, kiu jam kun kvar 
numeroj estas sufiĉe alta. Kaj pri 
la nombro da paĝoj: La unua nu- 
mero havis ok paĝojn, sed ekde la 
dua numero mi uzas dekdu 
paĝojn. Ok paĝoj ne sufiĉas por 
multvaria enhavo, se artikoloj be- 
zonas pli ol unu paĝon.
La nomon mi elektis laŭ psikolo- 
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giaj kialoj. Pro la celgrupo en Tu* 
ringujo mi decidis, ke la nomo en- 
havu la vorton Turingujo. Poste mi 
elektis Voĉo, ĉar ĝi laŭ mia scio ne 
jam estas uzata de alia gazeto kaj 

ĉar ĝi ŝajnis al mi adekvata laŭ la 
celo de VEE Tiam leviĝis la de- 
mando, ĉu uzi en aŭ el Turingujo. 
Mi elektis e/, ĉar la gazeto ne estu 
limigita al regiono en kiu ĝi ape- 

ras, sed ĝi estu malferma ankaŭ 
por la tuta Esperantujo. La rezulto 
estis Voĉo el Turingujo, kun la 
mallongigo VETE
La zorgema elekto de nomo por 

LABORPLANO de TEĴA
Akceptita en Tampereo 25 jui 95

Tujaj celoj:
1. Membraro. Gravas, ke aliĝas al TEĴA pli da 
membroj. Ju pli da anoj, des pli forta nia voĉo 
kaj en kaj ekster Esperanto-rondoj. Do substre- 
kindas, ke TEĴA ekzistas ne nur por profesiu- 
loj, sed ankaŭ por ĉiuj, kiuj iel kontribuas al 
vasta gazetara, radia, revua, inform-bultena, 
cirkulera Esperanto-mondo. Tamen homoj ne 
aliĝos, se ili ne vidos en TEĴA praktikan profi- 
ton. Dezirindas, ke TEĴA estu konata kiel 
help-organizajo, ke realiĝu kreskanta membra- 
ro per
2. Trejnado. Ĵurnalistoj (espereble) ne bezonas 
trejnadon, tamen ili povas - kaj por antaŭenigi 
TEĴA-on devos - gvidi neprofesiulojn sur tiu 
kampo. Trejnado tiel realiĝu:
2.1. per perkoresponda kurso, kiun precipe po- 
vas partopreni ankaŭ junaj talentuloj en evolu- 
landoj, kiuj ne povas vojaĝi al staĝoj, seminarioj 
kaj kongresoj;
2.2. per praktikaj trejnado-sesioj dum kongre- 
soj, per apartaj seminarioj pri trejnado;
2.3. per kursoj en la morfoscienca sekcio de 
Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino 
(AIS);
2.4. per helpaj artikoloj, demando-kaj-re- 
spond-rubriko en IĴ.
Per la kvar unuaj disvastiĝos informo pri TEĴA 
inter ..ordinaraj” esperantistoj, kiuj aniĝos, 
vidante ke TEĴA proponas praktikan helpon kaj 
konsilon. Alivorte: TEĴA ..vendu” siajn varojn 
(t. e. spertojn) al klientaro.
Ekz. unuopaj membroj povus organizi nome de 
TEJA kaj kadre de siaj naciaj kongresoj kiel- 
verki-gazetare-seminariojn. Praktika sesio in- 
kluzivu ekz. analizon de modele bonaj/malbo- 
naj artikoloj aŭ verkigan ekzercon.
3. Intemacia Ĵurnalisto. Nepras subteni la re- 
daktoron de IĴ per artikoloj. Ciu membro kon- 
tribuu pri eroj koncerne sian profesion, sperton, 
vidpunkton - kaj ju pli vigla, pensiga, vasta la 
artikolaro, des pli leginda, aboninda la revuo, 
pri kiu oni fieru en la neesperanta mondo.
4. UK. TEĴA organizu/helpu la kongresan ga- 
zetaran servon kaj la kongresan kurieron.
5. Radiofonio. TEĴA kaj Internacia Ĵurnalisto 
subtenu kaj helpu, en kunlaboro kun Amikaro 
de Esperanto en RAdio (AERA), la gekolegojn

de radiostacioj, kiuj elsendas Esperanto-pro- 
gramojn. Tio okazu ankaŭ fare de aparta labor- 
komisiono de TEĴA kaj eble foje propra TE- 
ĴA-sekcio de radiojurnalistoj.

Aliaj - malpli urĝaj - celoj
Unue marŝi antaŭ ol kuri. Sen sufiĉe impona 
membraro, sen montri aktivecon en la Esperan- 
to-mondo, sen prestiĝa revuo, neniu - egale, ĉu 
en aŭ ekster Esperantujo - atentos nin: male, ni 
simple nin ridindigos. Tamen pripensindaj 
estas:
1. Rilatoj kun ne-esperantistaj organizaĵoj - ĉe- 
fe enpenetro de pri- kaj per-esperantaj eroj en 
neesperanta gazetaro; kontaktoj kun Ĵurnalistoj, 
kiuj simpatias al Esperanto; disvastigo de baza 
lando-principo de Monato;
2. Ĵurnalista adresaro de redaktoroj, verkistoj, 
radiostacioj, fotistoj, eldonata de tempo al 
tempo, utila por TEĴA-anoj kaj la Esperanto- 
movado, bona propagandilo por sendi al la 
neesperanta gazetaro;
3. Premio - Esperanto-jurnalisto de la jaro, 
eventuale kadre de Belartaj Konkursoj de UEA 
(por respektigi nian fakon ene de la movado kaj 
por speguli tion koncerne premiadon, kio oka- 
zas ekster ĝi);
4. Enketo. Regula enketado pri plej bonaj kaj 
popularaj Esperanto-gazetoj, jen inter geredak- 
toroj, jen inter ĉiuj esperantistoj, por tiel elsta- 
rigi pintajn gazetojn kaj eventuale „akuzi” fu- 
ŝajn;
5. Ekspertizo. Ekzistantaj kaj planataj perioda- 
ĵoj povu (kontraŭ pago) mendi fakan jurnalisti- 
kan ekspertizon de TEĴA pri la produkto, cele 
al plibonigo aŭ rekomendo pri realigo/nereali- 
go;
6. Terminaro. Ampleksa kaj detala faktermi- 
naro pri jurnalistiko, kompostado, eldonado kaj 
komunikad-scienco mankas en la lingvo inter- 
nacia. TEĴA povus kaj devus plani kaj realigi 
tian terminaron, tamen pro la kosto bezonos fi- 
nancan subtenon;
7. Komputoroj - kunordigo de komputoraj retoj, 
por faciligi transdonon de informo ene de 
Esperantujo kaj por starigi kontaktojn kun ek- 
steraj organizoj (vidu 1, supre). Ĉu inter ni estas 
fakulo(j)? - Subteno de esperantlingvaj teksto- 
programoj kia estas Ĉapeiilo, kiuj alportas 
avantaĝojn al esperantistaj ĵurnalistoj kaj eldo- 
nantoj.
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gazeto estas tre grava, ĉar ĝi restu 
dum multaj jaroj sen ŝanĝo. Post 
tio sekvis la grafika aranĝo de la 
titola parto.
Sed gravas ne nur klara kaj bone 
prezentita titola parto, la tuta thoi- 
paĝo ege gravas, ĉar ĝi donas la 
unuan impreson al la rigardanto. 
En la nuna teni
per la televido estas superŝutitaj 
per kaj kutimigitaj al bildoj, ni 
uzu ne nur tekstojn en la gazetoj. 
Tial ni ne nur ilustru la tekstojn de 
la internaj paĝoj, sed ege atentu pri 
la titola paĝo. Laŭeble ni uzu nur 
malmulte da teksto sur la titola 
paĝo, sed preferu foton, grafikaĵon 
aŭ grandan atentokaptan vorton/ 
frazon. En VET mi priatentas tion 
- kun sukceso.
Pri la enhava koncepto sufiĉas unu 
frazo: ĝi estas multvaria, do ne 
nur koncernas Esperanton.

La produktado

Ankaŭ gravas la teknikaj eblecoj 
por finprodukti gazeton. Mi uzas 
komputoron kun „fenestroj“ (Win- 
dows) kaj specialan programon 
por publikaĵoj (PageMaker). Kro- 
me mi havas grandan stokon da 
grafikaĵoj sur multaj KD-ROMoj, 
skanilon kaj programojn por prila- 

- bori grafikaĵojn. La tekston mi 
enigas en la komputoron per la 
programo „Ĉapelilo“ kaj poste 
kompostas ilin per PageMaker Per 
inka printilo mi surpaperigas la 
paĝojn sur specialan paperon (for- 
mato A4), poste kungluas ĉiam du 
paĝojn al la formato A3. La kon- 
cemajn kunmetitajn paĝojn por 
unu ekzemplero mi poste fiksas 
en la faldita mezo per eksterordi 
nare granda vinktita. Kiel fina 
paŝo sekvas la dissendado.

Nepra devo

Antaŭ ol mi printas la paĝojn por 
kopii, ili nepre devas esti kontrol- 
legataj de lingve sperta samideano.
Tio nun ankaŭ apartenas al la pre- 
parlaboroj por VET Oni ne sub- 
taksu la gravecon de tiu laboro. Eĉ 
la plej sperta redaktoro estas nur 
homo, kiu ne tute senerare labo- 
ras. Tempopremo pligrandigas la 
kvanton de la (eĉ plej simplaj) era- 
roj. Kiu ne havas iun por korektle- 

gi, devas atendi kelkajn (ju pli des 
pli bone!) tagojn kaj tiam denove 
legu la tekstojn por trovi eblajn 
erarojn. Sed, kiu redaktoro havas 
tiom multe da tempo?

Fina vorto

Redakti kaj eldoni E-gazeton ko- 
stas multe da tempo, peno kaj mo- 

Cu vi estas kontenta pri TEĴA kaj nia fak-revuo?
Jes? Do kiu povus pli bone ol vi konvinki aliajn: $ |

Fariĝu membro de TEĴA! v

Fak-asocio ne nur por redaktoroj, sed ja por ĉiuj, 
kiuj verkas kaj tute ĝenerale aktivas publik(ig)e!

Cetere, vi povas varbi ankaŭ abonantojn, do personojn, 
kiuj ne estas Ĵurnalistoj kaj tamen volas legi la revuon. 

Abonkotizo egalas al la membrokotizo (vidu paĝo 2).

Deklingva Manlibro pri Politiko
ESPERANTO

angla - ĉina - franca - germana - hispana - japana - nederlanda - portugala - rusa 

Proksimume 1150 kapvortoj kun tradukoj en 9 lingvoj, el politiko kaj najbaraj 
kampoj kiel ekonomio, socio, kulturo kaj ekologio
22 kunlaborantoj el 14 landoj garantias altan, internacian nivelon 
Koncizaj klarigoj prezentas historian kaj aktualan signifon, kun gravaj derivaĵoj 
de 1’ kapvortoj

s Indikoj kaj klarigoj pri multaj gravaj internaciaj organizaĵoj kaj institucioj 
Utila por ĉiuj studentoj, verkantoj, redaktoroj kaj ĉiuj, kiujn interesas politiko.

Stefan Maui (Ed.)
Eldonis: Flandra Esperanto-Ligo, Antwerpen, 1994. Prezo ĉe FEL: 390,- BEF 4- afranko.

Perkoresponda 
kurso por 

trejnado de Ĵurnalistoj
Lemi metodojn kaj praktikojn de ĵumalistiko komforte

hejme laŭ propra impeto

Tion ebligas tiu ĉi kurso de TEĴA

Petu informojn oo: D-ro Paul Gubbins 
(adreso str paĝo 2)

no. Kiu intencas eldoni novan E- 
periodaĵon, tial antaŭe pripensu, ĉu 
li estas sufiĉe oferema. Li bezonas 
pretecon eklabori kiel idealisto en 
la servo de la Movado, sen iu ajn 
penso al rekompenco (ĉu financa, 
ĉu per danko). Kiu ne estas sindo-
nema listo, tiu lasu tiun aferon.

Kario SOMMER
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